แบบฟอร์มการเขียนแบบถอดประสบการณ์ การเรียนรู้ ด้าน การบริ หารจัดการที่ เป็ นเลิ ศการ
บริ หารมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้ นหลักประหยัด ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล

1. ชื่อ-สกุล ผูเ้ ล่าเรือ่ ง .... นางพัชรา หาญเจริญกิจ ...... คณะวิชา/หน่วยงาน ...... สานักหอสมุด ……………
2. ชื่อ-สกุล ผูบ้ นั ทึก

….....................-............................คณะวิชา/หน่วยงาน ........................-.......................

3. บทบาท หน้ าที่และความรับผิดชอบของผูเ้ ล่าเรือ่ ง
ภาระงานหลัก .......รองผูอ้ านวยการฝา่ ยพัฒนาและหัวหน้าหอจดหมายเหตุ .....................................
ภาระงานรอง …..ประธานคณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ปี การศึกษา
2559 ………………………..
4. เรือ่ งที่เล่า
…… การพัฒนาองค์กรด้วยหลัก 1A3Rs สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต …………………................
5. ความเป็ นมาของเรือ่ งที่เล่า
5ส เป็ นกิจกรรมทีส่ านักหอสมุดนามาใช้เป็ นเครื่องมือและกระบวนการในการจัดการกับสภาพ
แวดล้อมทัง้ ในพืน้ ทีใ่ ห้บริการและพืน้ ทีส่ าหรับการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้เกิดความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และความมีสขุ อนามัยทีด่ ที งั ้ สาหรับผูม้ าใช้บริการและผูป้ ฏิบตั งิ าน รวมทัง้ ส่งเสริมสนับสนุนให้การดาเนินการประกัน
คุณภาพของสานักหอสมุดมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และเมื่อมหาวิทยาลัยรังสิตประกาศยุทธศาสตร์เรื่องการพัฒนา
สิง่ แวดล้อมในมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตสูก่ ารเป็ นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ
(RSU Health Campus) สานักหอสมุดจึงได้เพิม่ เรื่องการจัดการสิง่ แวดล้อมเข้าไปเป็ นกิจกรรม 7ส สานักหอสมุด
ซึง่ ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสยั สวยงาม และสิง่ แวดล้อม และได้นาหลัก 1A3Rs มา
เป็ นแนวทางในการดูแลเรื่องการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างรูค้ ุณค่า และการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการ
บริโภคทรัพยากรของบุคลากรและผูใ้ ช้บริการด้วยการสร้างจิตสานึกทีด่ ี
หลัก 1A3Rs ประกอบด้วย
A = Avoid หมายถึง การหลีกเลีย่ งหรืองดการใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย เช่น การงดใช้วสั ดุ
สิน้ เปลือง หรือการใช้สงิ่ ของทีใ่ ช้เพียงครัง้ เดียวแล้วทิง้ เช่น กล่องโฟมบรรจุอาหาร ซึง่ ต้องใช้พลังงานมากมายใน
การผลิตและต้องใช้เวลานานมากในการย่อยสลาย
R1 = Reduce หมายถึง การลดการใช้วสั ดุสงิ่ ของทีต่ อ้ งใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็ นตัวผลิตให้น้อยลง
หรือใช้เท่าทีจ่ าเป็ น และหาทางเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้งานสิง่ ของต่าง เช่น การใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าแทนการใช้
ถุงพลาสติก
R2 = Reuse หมายถึง การใช้ทรัพยากรให้คมุ้ ค่าทีส่ ดุ ด้วยการนาวัสดุสงิ่ ของทีใ่ ช้แล้วมาใช้ซ้า
รวมทัง้ ไม่ใช้หรือไม่สนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้ได้เพียงครัง้ เดียวแล้วต้องทิง้ เช่น เปลีย่ นมาใช้ผา้ แทนการใช้
กระดาษชาระซึง่ ใช้ได้เพียงครัง้ เดียวก็ตอ้ งทิง้ ซึง่ เมื่อมีการปฏิบตั ใิ นลักษณะนี้มากๆ จะทาให้เกิดขยะจานวนมาก
R3 = Recycle หมายถึง การแปรรูปหรือแปรสภาพสิง่ ของทีไ่ ม่ใช้แล้วให้สามารถนากลับมาใช้ได้
ใหม่ เช่น กระดาษ กระป๋องน้าอัดลม ขวดพลาสติก PET เศษโลหะ ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์ทต่ี อ้ งใช้พลังงานสูงในการ
ผลิต และเป็ นขยะทีก่ ่อให้เกิดมลพิษ ซึง่ หากมีการคัดแยกประเภทของขยะก็สามารถนาไปจาหน่ายเพื่อสร้างรายได้
หรือแปรรูปแล้วนากลับมาใช้ใหม่ได้

6. วิ ธีการ/ขัน้ ตอน หรือกระบวนการที่ทาให้งานนัน้ ประสบความสาเร็จ เทคนิ คหรือกลยุทธ์ที่ใช้ ผูม้ ีส่วน
ร่วม อุปสรรคหรือปัญหาในการทางาน และแนวทางการแก้ไข
สานักหอสมุดได้นาหลัก 1A3Rs มาเป็ นแนวทางในการดูแลเรื่องการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากร
โดยได้จดั กิจกรรมให้ความรูแ้ ละรณรงค์สร้างจิตสานึก ดังนี้
1. จัดทาคูม่ อื 1A3Rs กิจกรรม 7ส สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิตขึน้ เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั สิ าหรับ
บุคลากร
เนื้อหาภายใน ประกอบด้วย
 บทนา
 ความหมาย : 1A3Rs
 การใช้อุปกรณ์สานักงาน
 การใช้สาธารณูปโภค
 การจัดการขยะ
 ภาคผนวก

รูปที่ 1 คู่มอื 1A3Rs สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
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2. กาหนดแนวปฏิบตั ติ ามหลัก1A3Rs ไว้ในมาตรฐานกลางกิจกรรม 7ส สานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
รังสิต เพื่อให้โซนพืน้ ทีต่ ่างๆ ปฏิบตั ไิ ปในทิศทางเดียวกัน

รายการ

มาตรฐานกลางกิ จกรรม 7ส
สานักหอสมุด มหาวิ ทยาลัยรังสิ ต ประจาปี การศึกษา 2558
จานวน
ข้อกาหนด

1. โต๊ะทางาน
1.1 ป้ายชื่อบุคคล

ไม่เกิน 1 ป้าย

ป้ายแสดงสถานะการปฏิบตั งิ าน
กระจกรองโต๊ะ
ปฏิทนิ ตัง้ โต๊ะ
ตะแกรงเอกสาร
ทีใ่ ส่อุปกรณ์เครื่องเขียน
ภาชนะใส่น้าดื่ม
โทรศัพท์มอื ถือพร้อมทีว่ าง
แผ่นบันทึกข้อมูลพร้อมกล่องใส่
ดอกไม้ประดับพร้อมแจกัน
ปากกา
ดินสอ
เครื่องใช้ทใ่ี ช้ปฏิบตั งิ านตาม
หน้าทีเ่ ฉพาะของบุคคล เช่น
- คอมพิว เตอร์ พ ร้ อ มอุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว งและ
อุปกรณ์เสริม (เช่น แผ่นกรองแสง, ที่หนีบ
กระดาษ ฯลฯ)
- โทรศัพท์
- สมุดโทรศัพท์
- ทีว่ างกระดาษโน้ต/ดินสอ/ปากกา
- เครื่องคิดเลข
หมายเหตุ โต๊ ะปฏิบตั ิงานส่วนกลางใช้มาตรฐาน
โต๊ะทางาน ยกเว้นข้อ 1.1, 1.2
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

ไม่เกิน 1 ป้าย
ไม่เกิน 1 แผ่น
ไม่เกิน 1 อัน
ไม่เกิน 3 ชัน้ 1 ชุด
ไม่เกิน 1 อัน
ไม่เกิน 1 ชุด
ไม่เกิน 1 ชุด
ไม่เกิน 1 ชุด
ไม่เกิน 1 ชุด
ไม่เกิน 10 ด้าม
ไม่เกิน 5 แท่ง
ไม่เกิน 3 ชุด

ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน

1 เครื่อง
1 ชุด
1 ชุด
1 เครื่อง

1. รู ป แบบให้ เ ป็ นมาตรฐานเดี ย วกั น ตามโซน
ติดป้ายไว้ดา้ นหน้าโต๊ะ
2. โต๊ ะ ท างานที่ อ ยู่ ใ นส่ ว นของ การให้ บ ริ ก าร
มีการเวียนและทางานร่วมกัน มีขอ้ ความระบุว่า
“โต๊ะปฏิบตั งิ านส่วนกลาง”
วางไว้บนโต๊ะเมื่อไม่ได้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นแผนก
ใสสะอาด ไม่มสี งิ่ ของใดๆ ใต้กระจก

จัดวางให้เป็ นระเบียบเรียบร้อย

จัดเก็บไว้ในทีใ่ ส่อุปกรณ์เครื่องเขียนให้เรียบร้อย
จัดเก็บไว้ในทีใ่ ส่อุปกรณ์เครื่องเขียนให้เรียบร้อย
ไม่วางสิง่ ของใดๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์

หมันดู
่ แลทาความสะอาดอยู่เสมอ
หมันดู
่ แลทาความสะอาดอยู่เสมอ
หมันดู
่ แลทาความสะอาดอยู่เสมอ
หมันดู
่ แลทาความสะอาดอยู่เสมอ

รูปที่ 2 มาตรฐานกลางกิจกรรม 7ส สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
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3. จัดกิจกรรมให้ความรู้
3.1 การบรรยายเรื่อง “การจัดการคาร์บอนฟุตพริน้ ท์สว่ นบุคคล” แก่บุคลากรสานักหอสมุดและ
หน่วยงานทีส่ นใจ เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม 7-100 ชัน้ 1 อาคารหอสมุด (ตึก 7)
มหาวิทยาลัยรังสิต มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ความรูเ้ รื่องการจัดการคาร์บอนฟุตพริน้ ท์สว่ นบุคคลแก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยรังสิตและผูส้ นใจทัวไป
่ ซึง่ เป็ นมาตรการหนึ่งทีช่ ว่ ยลดภาวะโลกร้อน
3.2 การศึกษาดูงานห้องสมุดสีเขียวสวนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ วันที่ 18
กันยายน 2558 มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาความรูเ้ รื่องและแลกเปลีย่ นประสบการณ์ในการบริหารจัดการห้องสมุดสี
เขียวเพื่อนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับบริบทของอาคารหอสมุดในปจั จุบนั

รูปที่ 3 การบรรยายเรื่องการจัดการคาร์บอนฟุตพริน้ ท์สว่ นบุคคล
4. จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสานึก
4.1 โครงการบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานสานักหอสมุดประจาเดือนเป็ นมาตรการตามมาตรฐาน
ห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558 หมวดที่ 3 เรื่องการจัดการทรัพยากรและพลังงาน เพื่อเปรียบเทียบสถิตกิ ารใช้ไฟฟ้า
ของอาคารหอสมุดในแต่ชว่ งเพือ่ รายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาและผูเ้ กีย่ วข้องได้รบั ทราบเพื่อกาหนดนโยบายและ
แผนการใช้พลังงานให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้

จำนวนหน่ วยกำรใช้ ไฟฟ้ำ ประจำปี พ.ศ.2559 อำคำรหอสมุด
มหำวิทยำลัยรั งสิต
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000

จำนวนหน่วยกำรใช้ ไฟฟ้ ำ ประจำปี พ.ศ.2559
อำคำรหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต
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รูปที่ 4 กราฟแสดงจานวนหน่วยการใช้ไฟฟ้า
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4. กิจกรรมสร้างจิตสานึก (ต่อ)
4.2 โครงการลดการใช้กระดาษด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นการศึกษาประเภทและรายละเอียดของเอกสารทีเ่ กิดขึน้ จากการปฏิบตั งิ านของแผนกต่างๆ เพื่อหาแนวทางลดปริมาณ
การใช้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย เช่น การแปลงเอกสารเป็ นไฟล์อเิ ล็กทรอนิกส์ หรือการจัดการเอกสารผ่าน Cloud เป็ นต้น

ประเภทเอกสำร
ลำดับ

รำยกำรเอกสำร

วัตถุประสงค์ เพื่อ....

ผู้ออก

ควำมถี่ที่เกิดเอกสำร/จำนวนแผ่น

ผู้รับ
ทุก
ทุก
ทุก
ทุก
ไม่
ภำยใน ภำยนอก วัน สัปดำห์ เดือน เทอม แน่นอน

1

2

บันทึกแจ้ งเพื่อทรำบจำกหัวหน้ ำ

แจ้ งเรื่ องที่เกี่ยวข้ องให้

แผนกถึงบุคลำกรในแผนก

บุคลำกรในแผนกทรำบ

สรุปรำยกำรค่ำปรับเกินกำหนด

สรุปรำยงำนค่ำปรับที่
เกิด

บุคลำกรใน
หัวหน้ ำแผนก แผนก

งำนบริ กำร

จำกกำรส่งคืนทรัพยำกร ยืม-คืน

หัวหน้ ำแผนก





ประมำณ

รูปแบบ

จำนวน
แผ่น

อิเล็กทรอนิกส์

ต่อปี






1

365

ได้



หมำยเหตุ

ไม่ได้

ปั จจุบนั ทำอยู่
 แล้ ว



เก็บเป็ น
หลักฐำน
ทำงกำรเงิน

ล่ำช้ ำ

3

ประกำศกำรต่ออำยุกำรยืม

แจ้ งให้ นกั ศึกษำทรำบ
ถึง
งำนบริ กำร
นักศึกษำ




กำหนดกำรต่ออำยุ
สมำชิก
ยืม-คืน
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รูปที่ 5 แบบฟอร์มสารวจประเภทและรายละเอียดของเอกสาร แผนกบริการ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

30



ติดประกำศ
ตำมจุดต่ำงๆ
ในห้ องสมุด

4. กิจกรรมสร้างจิตสานึก (ต่อ)
4.3 กิจกรรมรณรงค์งดนาถุงพลาสติกและกล่องโฟมเข้ามาในอาคารหอสมุด มีวตั ถุประสงค์เพื่อลด
ปริมาณขยะประเภทกล่องโฟมและถุงพลาสติกทีเ่ ข้ามาในอาคารหอสมุด อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ คือ ทุกวันที่ 15
ของเดือน

รูปที่ 6 สือ่ รณรงค์งดนาถุงพลาสติกและกล่องโฟมเข้ามาในอาคารหอสมุด

4. กิจกรรมสร้างจิตสานึก (ต่อ)
4.4 กิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงาน มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรูใ้ นเรื่องการดูแล
สิง่ แวดล้อม การสร้างมาตรการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานอย่างรูค้ ุณค่าแก่บุคลากรสานักหอสมุด และผูม้ า
ใช้บริการห้องสมุด

รูปที่ 7 สือ่ รณรงค์ประหยัดพลังงาน
7

รูปที่ 8 การเปลื่ยนหลอดไฟเป็ น LED และไฟกระตุก
4. กิจกรรมสร้างจิตสานึก (ต่อ)
4.4 กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรูแ้ ละสร้างนิสยั การคัดแยกขยะเพื่อ
ช่วยรักษาสิง่ แวดล้อม ลดมลพิษ ลดการใช้พลังงาน และสร้างมูลค่าให้กบั ขยะทีส่ ามารถนากลับมาใช้งานหรือนา
ไปรีไซเคิลได้

รูปที่ 9 สือ่ รณรงค์คดั แยกขยะ
7. เทคนิ คหรือกลยุทธ์ที่ทาให้เกิ ดความสาเร็จ
สานักหอสมุดมีผบู้ ริหารทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ มีนโยบาย และมีเป้าหมายทีช่ ดั เจนในการพัฒนาองค์กรสูก่ ารเป็ น
องค์กรสีเขียวด้วยการนากิจกรรม 5ส และกิจกรรม 7ส รวมทัง้ หลัก 1A3Rs มาบูรณาการกับภารกิจหลักของ
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สานักหอสมุด มีการกาหนดโครงสร้างและแผนการดาเนินงานทีต่ ่อเนื่อง มีงบประมาณสนับสนุน และบุคลากร
สานักหอสมุดได้เรียนรูแ้ ละปฏิบตั จิ นกลายเป็ นวัฒนธรรมองค์กรทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากประชาคมรังสิต
8. ผูท้ ี่มีส่วนร่วมทาให้เกิ ดความสาเร็จ และบทบาทของบุคคลนัน้
1.
2.
3.
4.

มหาวิทยาลัยรังสิตให้การสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณ
ผูบ้ ริหารสานักหอสมุดมีเป้าหมายทีช่ ดั เจนและเป็ นทีป่ รึกษา
บุคลากรปฏิบตั ติ ามนโยบาย แผนงาน มาตรฐานกลาง และหลัก 1A3Rs
ผูใ้ ช้หอ้ งสมุดให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรมทีส่ านักหอสมุดจัดขึน้

9. อุปสรรคหรือปัญหาในการทางาน และแนวทางในการแก้ปัญหา/อุปสรรคดังกล่าว
1. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนมีจากัด สานักหอสมุดแก้ปญั หาด้วยการของบสนับสนุนจากแหล่งอื่น
เช่น สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หรือขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ เช่น
สานักงานอาคารและสิง่ แวดล้อม เป็ นต้น
2. บุคลากรมีจานวนจากัดและแต่ละคนมีภาระงานหลักต้องรับผิดชอบ การแบ่งเวลามาทากิจกรรมเสริม
ถือเป็ นภาระของบุคลากร ต้องอาศัยการทาความเข้าใจ ความเสียสละ และการทางานเป็ นทีม ผลักดันให้กจิ กรรม
สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
10. ผลลัพธ์หรือความสาเร็จที่เกิ ดขึน้ และสิ่ งที่ผเู้ ล่าเรือ่ งที่ได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์ดงั กล่าว
นับตัง้ แต่ปีพุทธศักราช 2548 ทีส่ านักหอสมุดมีดาริเรื่องการนากิจกรรม 5ส มาประยุกต์ ใช้เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน จนถึงปจั จุบนั สานักหอสมุดได้สงสมความรู
ั่
แ้ ละประสบการณ์ จนกล่าวได้ว่าบุคลากร
สานักหอสมุดมีความรูค้ วามเข้าใจเรื่องกิจกรรม 5ส อย่างถ่องแท้และสามารถถ่ายทอดความรูแ้ ก่ผสู้ นใจได้ และเมื่อ
สานักหอสมุดได้เพิม่ อีก 2 ส คือ สวยงาม และสิง่ แวดล้อมเข้าไปเป็ นกิจกรรม 7ส ผนวกกับแนวปฏิบตั ติ ามหลัก
1A3Rs ส่งผลให้บุคลากรมีจติ สานึกและความรับผิดชอบในการใช้พลังงานและทรัพยากรของหน่วยงานอย่างร้คุณค่า
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 5 เรื่องการพัฒนาสิง่ แวดล้อมในมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตสู่
การเป็ นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ (RSU Health Campus) และการพัฒนาสูก่ ารเป็ นห้องสมุดสีเขียว (Green
Library) ในอนาคต
----------------------------------------------------------------

9

